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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 

Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

 
Mesto Prievidza v zmysle   § 9a)   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí             

v  znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný 

nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky vo vlastníctve mesta Prievidza, vedené na LV č. 1, 

parcelu reg. CKN č. 5767, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2  a parcelu reg. EKN        

č. 1047/7, záhrada s výmerou 60 m2, pre Radoslava Mihálika, Snežienková ulica 647/62, 

Prievidza, na záhradkárske účely. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení je odôvodnený tým, že medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 

územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko pozemok sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti pozemkov v spoluvlastníctve žiadateľa a bude slúžiť na záhradkárske účely, za 

podmienok: nájomného za pozemok na záhradkárske účely vo výmere 60 m2  vo výške: 0,10 

€/m2/rok a za pozemok pod dočasnými stavbami vo výmere 23 m2 vo výške 0,20 Eur/m2/deň , na 

dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou.  

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 

rokovaní dňa 28.03.2022, uznesením  č. 70/22. 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 

09.05.2022. 
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